
i Ze sborových akcí

Út 29. 1. biblická hodina není-farářský kurz
Út 29. 1. 14:30 setkání starších věkem
Ne 3. 2. 9:30 bohoslužby (Martin Zikmund)
Út 5. 2. 14:30 koncert pro starší věkem (I.Štraus-housle)
Út 5. 2. 18:00 schůzka křesťanské služby
Ne 10. 2. 9:30 rodinné bohoslužby (Zdeněk Šorm)
Po 11. 2. 19:00 schůzka hospodářské komise
Čt 14. 2. 19:00 staršovstvo
Ne 17. 2. 9:30 bohoslužby s Večeří Páně (Zdeněk Šorm)
Ne 24. 2. 9:30 bohoslužby, Pavel Ruml
Ne 10. 3. 9:30 bohoslužby
Ne 10. 3. 11:00 sborová neděle: O pobytu v Izraeli s Mikulášem Vy-

mětalem, společný oběd
Po 11. 3. 19:00 schůzka hospodářské komise

Případné změny v programu po uzávěrce Hroznu lze najít na sborových webo-
vých stránkách http://vinohrady.evangnet.cz, které jsou pravidelně ak-
tualizovány.

Hrozen vinohradského evangelického sboru vychází přibližně jednou
za měsíc. Redakční uzávěrka je vždy 20. každého měsíce. Redakce: Jana
Šarounová. Tiskovou verzi programem LATEX2ε připravuje Jan Mach, in-
ternetovou Jan Šaroun. Adresa na internetu: http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen. Příspěvky,
reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, tel. 224
253 550, e-mail: fsvinohrady@volny.cz) nebo přímo redaktorům. Určeno jen pro vnitřní potřeby
vinohradského sboru. Neprodejné.

Číslo 189/leden 2019 http://vinohrady.evangnet.cz/hrozen
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Flašky na stole Páně? Nikoliv Sodoma Gomora, ale divadlo pro děti.
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Rady a domluvy
Biblická hodina Zdeňka Šorma

10,8 – Kdo je moudrého srdce, přijímá
příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů,
ten padne.
10,17 – Ukazuje stezku života, kdo
dbá na napomenutí, kdežto kdo si
domluv nevšímá, zavádí na scestí.
12,1 – Kdo miluje napomenutí, miluje
poznání, kdežto kdo domluvy nená-
vidí, je tupec.
12,15 – Pošetilci zdá se, že je jeho
cesta přímá, kdežto kdo poslouchá
rady, je moudrý.
13, 13 – Kdo pohrdá slovem, přivádí
se do záhuby, kdežto kdo se bojí při-
kázání, dochází odplaty.
13,14 – Učení moudrého je zdrojem ži-
vota, pomůže uniknout léčkám smrti.
13,15 – Prozíravost zjednává přízeň,
kdežto věrolomní vytrvávají na své
cestě.
13,18 – Chudoba a hanba stihnou
toho, kdo se vyhýbá trestu, kdežto
kdo dbá na domluvu, bude vážený.
15,5 –Pošetilec znevažuje otcovské
kárání, kdežto kdo na domluvy dbá,
jedná chytře.
15,10 – Tvrdý trest postihne toho,
kdo opouští stezku, kdo domluvy ne-
návidí, zemře.
15,12 – Posměvač nemiluje toho, kdo
mu domlouvá, k moudrým nechodí.
15,22 – Plány selžou bez společné po-
rady, kdežto při množství rádců se
uskuteční.

15,30–32 – Zářivý pohled vlévá do
srdce radost, dobrá zpráva vzpružuje
kosti. Ucho, které poslouchá životo-
dárné domluvy, bude přebývat mezi
moudrými. Kdo se vyhýbá trestu, ne-
váží si vlastního života, kdežto kdo
domluvy poslouchá, získává rozum.
17,10 – Pohrůžka zapůsobí na rozum-
ného víc, než na hlupáka sto ran.
19,16 – Kdo zachovává přikázání,
střeží svůj život, zemře, kdo jeho
cestami zhrdá.
19,20 – Poslechni radu, přijmi i trest,
abys byl napříště moudrý.
19,25 – Bij posměvače a prostoduchý
se stane chytřejším, domluv rozum-
nému a porozumí poznání.
19,27 – Přestaneš -li, synu, poslouchat
kárání, od výroků poznání zbloudíš.
20,5 – Jak hluboké vody je rada
v srdci muže, muž rozumný z ní čerpá.
20,18 – Úmysly se zajišťují poradou,
boj veď s rozvahou.
21,11 – Když pokutují posměvače,
prostoduchý zmoudří, když je k pro-
zíravosti veden moudrý, nabývá po-
znání.
22,17–21 – Nakloň své ucho a slyš
slova moudrých, zaměř srdce k tomu,
co jsem poznal. Bude ti k blahu,
budeš-li je ve svém nitru zachová-
vat, budou rovněž pohotově na tvých
rtech. Abys na Hospodina spoléhal,
poučím tě dnes – ano, tebe. Zdali
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jící kazatele a další pozvané
hosty.

� Staršovstvo doporučilo uzavřít
dohody o provedení práce pro
ty, kdo zajišťují otvírání kos-
tela a úklid při koncertech za
stejných podmínek jako v roce
2018.

� Hospodářská komise doporu-
čila, aby sbor rozeslal potvrzení
o darech všem členům a přá-
telům sboru. M. Cháb připraví
dopis s informacemi o hospoda-
ření sboru.

� J. Raisová požádala o zakou-
pení dalších sluchátek či jiného
zařízení pro přenos zvuku v kos-
tele pro starší členy sboru. Star-
šovstvo souhlasí.

� Staršovstvo rozhodlo, že sbor
daruje Středisku Diakonie v No-
sislavi dva obrazy, které od-
koupil od O. Rady. Stanovení
ceny pro dobročinnou aukci po-
nechává na středisku Diakonie.

� Korejský sbor v Praze – The
Chapel Prague, který se dopo-
sud scházel v prostorách sboru
Církve bratrské na Smíchově a
nyní je musí opustit, požádal
náš sbor o možnost pronájmu
modlitebny pro svá pravidelná
shromáždění. Staršovstvo o žá-
dosti rozhodne za čtrnáct dní po
zjištění bližších informací.

� Staršovstvo stanovilo termín
výročního sborového shromáž-
dění na neděli 24. března.

� J. Raisová přednesla zprávu
o činnosti Křesťanské služby za
rok 2018.

� Na základě prosby Nadačního
fondu Compaternitas staršov-
stvo rozhodlo o finanční pod-
poře dětí po zesnulém faráři
Aleši Mosteckém.

� Na podnět synodní rady se star-
šovstvo zabývalo uložením a do-
kumentací hmotných historic-
kých památek.

� Staršovstvo projevilo zájem
o zapůjčení dvojjazyčné vý-
stavy „Reformace v českých
zemíchÿ, kterou připravilo Ně-
mecké fórum pro Východní Ev-
ropu ve spolupráci s naší církví.

� J. Šarounová sdělí J.Strádalovi
připomínky a podmínky, za ja-
kých staršovstvo souhlasí s opě-
tovných pořádáním akce „Mod-
litba za domovÿ a jejím televiz-
ním přenosem i v tomto roce.

� Staršovstvo stanovilo podmínky
pro pořádání benefičního kon-
certu D. Juna a M. Erikssona.

� J. Raisová zajistí novou vazbu
bible na stole Páně.

zš
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členů staršovstva. 3/ Účastníci
mluvili o návrhu soustavné pod-
pory několika neziskových orga-
nizací, které by si sbor vybral a
mohl tak s nimi aktivně budo-
vat dlouhodobější vztah.

� M. Janeček zjišťoval možnosti
nahrávání bohoslužeb a umís-
tění jejich zvukového záznamu
na webové stránky, případně je-
jich on line přenos pro ty, kdo
se nemohou bohoslužeb účast-
nit. Řešení je možné. M. Ja-
neček připraví pro staršovstvo
konkrétní návrhy.

� Staršovstvo rozhodlo, že se bě-
hem jarních prázdnin (11.–
16.2.) nebudou konat shromáž-
dění pro děti, konfirmandy a
mládež.

� V lednu se začnou natírat
schody na kruchtu.

� Hospodářská komise se dohodne
na termínu brigády na vyklizení
větví z levého dvora a vyčištění
pamětní desky M.J. Husa při
vstupu do kostela.

� P. Coufal zkonzultuje řešení
vchodu do obchůdku Jednoho
světa (jednoduché dveře) s jeho
vedoucí a předloží je pak na
únorové staršovstvo.

� P. Coufal zjistí nabídky dalších
firem na možné bezbariérové

zpřístupnění sborových prostor
v prvním patře.

� Staršovstvo jednalo o návrzích
pro letošní rozpočet a o vý-
sledcích hospodaření za minulý
rok. Hospodářská komise zatím
shromáždila tyto návrhy na in-
vestice: pořízení prostorových
mikrofonů a výměna reproduk-
torů v kostele, rekonstrukce
stropního osvětlení v kostele,
nákup nového stolního fotbálku,
řešení audio přenosu bohoslu-
žeb, úprava bývalé kanceláře fa-
ráře na klubovnu pro děti a mlá-
dež, řešení osvětlení pod kruch-
tami. Členům sboru bude ještě
v ohláškách dána možnost, aby
podali další návrhy.

� Protože o nabízené židle a
lustry neprojevil nikdo ze sboru
zájem, odprodá je sbor firmě,
která se zabývá jejich rekon-
strukcí. Oválný stůl s čalou-
něnými židlemi bude ještě ve
sboru nabídnut bez stanovení
minimální ceny.

� Staršovstvo souhlasí s tím, aby
sbor uhradil všechny náklady
spojené s koncertem R. Rodri-
gueze a spolupracující sbory mu
pak poměrné části převedly jako
dar.

� Staršovstvo stanovilo pravidla
proplácení cestného pro hostu-
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jsem ti již dříve nenapsal rady a po-
znání,
abych tě poučil o spolehlivé jistotě
slov pravdy, abys mohl pravdivě od-
povědět tomu, kdo tě poslal?
23,9 – Nedomlouvej hlupákovi, neboť
pohrdne tvou prozíravou řečí.
23,12 – Ber si k srdci napomenutí a
pozorně naslouchej výrokům poznání.
25,12 – Zlatý nosní kroužek či náhr-
delník z třpytivého zlata je kárající
mudrc slyšícímu uchu.
27,5 – Lepší jsou zjevná kárání než
skrývaná láska.
27,6 – Věrně jsou míněny šlehy od
milujícího, ale záludné jsou polibky
nenávidícího.
27,21 – Na stříbro kelímek, na zlato
pec; a muž prověřuje ústa, která ho
chválí.
27,22 – Kdybys pošetilce roztloukl
v hmoždíři na padrť tloukem, pošeti-
lost z něho nedostaneš.
29,1 – Kdo zatvrdí šíji proti do-
mluvám, bude nenadále rozdrcen a
nezhojí ho nikdo.
29,5 – Muž, který lichotí bližnímu,
rozprostírá síť jeho krokům.
29,15 – Hůl a domluva dávají moud-
rost, ale bezuzdný mladík dělá ostudu
své matce.
29,19 – Otroka nelze ukáznit slovy;
chápe sice, ale odezva žádná.

Ten výběr veršů, který jsme teď
četli, jsem nadepsal „O radách a do-
mluváchÿ. Jistě jste si ale všimli, že
v něm je řeč nejen o nich, ale i o pří-

kazech, napomenutích, trestech a po-
dobně. A pokud bychom si vzali ori-
ginální text, zjistili bychom, že pře-
kladatelé navíc někdy jedním českým
slovem překládají různé hebrejské vý-
razy, které mohou znamenat třeba
i výstrahu, poučení, návod, zjevení,
nauku nebo názor.

Při svém výběru jsem se tedy ten-
tokrát úplně nedržel jednoho termínu.
Přesto si myslím, že ta přísloví patří
k sobě. Všechna se nějak týkají vzá-
jemné komunikace, rozhovoru, toho,
co ostatní říkají k našemu životu a
popřípadě i toho, jak se my snažíme
ovlivnit ten jejich.

Přijímat, nebo dávat rady?

Přísloví při tom klade jednoznačně
větší důraz na přijímání napomenutí,
rad a domluv, než na jejich rozdá-
vání. Většinou sice bývá považován za
moudrého ten, kdo rady uděluje, ale
kniha Přísloví to vidí úplně obráceně:
Moudrý je ten, kdo přijímá příkazy,
dbá na napomenutí, poslouchá rady
a miluje toho, kdo mu domlouvá. Za-
tímco toho, kdo si jich nevšímá, po-
hrdá jimi, snaží se jim vyhnout nebo
je dokonce nenávidí, protože se mu
jeho cesta zdá přímá – kdo si tedy
myslí, že si v životě vede dobře – ozna-
čuje kniha Přísloví za pošetilce, tupce
a hlupáka, který špatně skončí.

Myslím, že to souvisí s biblickým
pohledem na moudrost, o kterém jsme
tu již mluvili. Moudrost prostě není
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lidská vlastnost, kterou bychom mohli
jednoduše mít nebo se k ní sami do-
pracovat. Úvodní část knihy Přísloví
– jestli si vzpomínáte – o ní mluví jako
o osobě, která nás oslovuje, volá a zve.
Tedy jako o něčem, co je mimo nás.
Představuje ji také jako tu, která tu
byla dřív, než vznikl svět a spolupů-
sobila při stvoření. Nezáleží tedy až
na tom, co sami vymyslíme. Bez po-
zornosti, bez neustálého hledání a na-
slouchání je zkrátka nemyslitelná.

Odkazoval jsem tu již na biblické
vyprávění o slavnosti inaugurace mla-
dého krále Šalomouna, při které prosí
Boha o rozumné srdce. A říkal jsem,
že v původním textu je řeč o slyší-
cím nebo naslouchajícím srdci. Jedině
ten, kdo si nevystačí sám a chce sly-
šet víc, než jenom sám sebe, může být
podle bible moudrý. Moudrost je při-
suzována životu, který zůstává v roz-
hovoru.
My tuhle naslouchající pozornost

často vztahujeme jenom k Bohu, ale
kniha Přísloví důrazně připomíná,
že se týká i druhých lidí. Skutečně
zbožný člověk se nezhlíží ani ve své
zbožnosti. Právě díky ní ví, že sám
Bohem není, že je na tom stejně
jako všichni ostatní lidé, a proto bere
vážně Ježíšovo napomenutí: „Vy si
nedávejte říkat ÿMistře„: jediný je váš
Mistr, vy všichni jste bratři?Ani si
nedávejte říkat ÿUčiteli„: váš učitel
je jeden Kristus. ÿ (Mt 23,8n) Po-
ctivá zbožnost nedělá z člověka mis-
tra, který všemu rozumí a, proto by

mohl a měl druhé poučovat, ale ně-
koho, kdo spolu s druhými hledá. Sou-
částí skutečné pokory před Bohem je
uznání vlastního člověčenství, které
nás staví s ostatními na jednu rovinu.
Jsou našimi partnery, a proto je dobré
brát jejich hlas vážně.

K moudrosti nestačí vést zbožný
monolog. Skutečná víra, které se ještě
nevytratilo vědomí rozdílu mezi Bo-
hem a člověkem, si dobře uvědomuje,
jak je pro ni vzájemný rozhovor dů-
ležitý, včetně kritických poznámek a
napomenutí druhých, které ji mohou
korigovat.
Zásadovost víry se někdy mylně

zaměňuje za neoslovitelnou umanu-
tost, která odmítá o čemkoli diskuto-
vat a stojí si bez ohledu na cokoli na
svém, ale přísloví říká, že právě vě-
rolomní vytrvají na své cestě (13,15).
My evangelíci se také někdy dovolá-
váme zjednodušeně Jana Husa s tím,
že si na své pravdě stál a neodvolal.
Ale zapomínáme přitom na to, že to
byl právě on, kdo vyzýval k rozhovoru
a předem vyjadřoval ochotu nechat se
přesvědčit. Jenom trval na tom, aby
ten rozhovor byl svobodný a jeho kri-
tériem bylo Písmo, nejenom moc in-
stituce církve.
Svobodu také Přísloví uvádí jako

předpoklad domluvy. Devatenáctý
verš dvacáté deváté kapitoly říká:
„Otroka nelze ukáznit slovy; chápe
sice, ale odezva žádná.ÿ Řeč oslovuje
naše svědomí, a to se může uplatnit
jedině tehdy, když má člověk svobod-
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Ekumenické bohoslužby u Panny Marie Sněžné

Zprávy z otevřeného staršovstva 10.1.2019

� Staršovstvo se nejprve věnovalo
v rozhovoru se členy sboru třem
tématům: 1/ Filip Krupička vy-
zval staršovstvo, aby přemýšlelo

o možnostech, jak získat lidi na
okraji sboru nebo i mimo něj
pro sborový život. 2/ Diskuto-
valo se o možném snížení počtu



8 CÍRKEV A SPOLEČNOST

ností bytu, ale především kvůli tomu,
že Věra milovala lidi.

Dlouho jsem nemohla uvěřit, že
je nemocná, myslela jsem si, že se
uzdraví a bude se dál usmívat. . . Až
když jsem ji viděla pár dní před je-
jím odchodem z naší časnosti, jak byla
křehoučká a malá, došlo mi, že je na
cestě k našemu Pánu.

Pohřební rozloučení s Věrou měl
bratr farář Erdinger, rodinný přítel.
Věruška si to tak přála. Když něja-
kou dobu před svým odchodem spolu

hovořili na toto téma, bratr farář se
jí zeptal a my jsme to později mohli
slyšet při rozloučení: „Věruško, když
tak počítáš se svým odchodem, když
se na to všechno díváš tak statečně,
smířeně, když jsi tak ke svému životu
přitakala, pověz mi, co bys přála li-
dem kolem sebe. Svým nejbližším i
těm vzdálenějšímÿ. A to se Věruška
rozesmála a bez velkého rozmýšlení
řekla: „Aby se měli rádi. No co jiného,
co víc? To stačí, viď.ÿ

Jarmila Raisová

Ekumenické sbližování

21.1. proběhla u Panny Marie
Sněžné ekumenická bohoslužba, která
se konala v rámci Týdne modliteb.
Program byl připraven indonéskými
křesťany a podíleli se na něm du-
chovní několika církví včetně naší –
římskokatolické, československé husit-
ské, metodistické, Jednoty bratrské,
přítomni byli také příslušníci řádu
Lazariánů. Kázal náš farář Zdeněk
Šorm, ostatní měli připraveno čtení,
modlitby, krátké promluvy. Zpěvem
a kytarou doprovázela sestra Radová.
Boční kaple chrámu byla zaplněna, vi-
děli jsme některé známé tváře z minu-
lých setkání, ale přišla i řada nových
účastníků., také z našeho sboru. Bo-
hoslužba byla zakončena trochu ne-
tradiční aktivitou – anonymním pí-
semným závazkem každého účastníka
(pokud se chtěl účastnit), o co bude

ve svém duchovním životě v příštím
roce usilovat a za co se modlit. Záro-
veň každý obdržel papírek se závaz-
kem někoho jiného, za něhož by se měl
modlit.

Po bohoslužbách následovalo se-
tkání v prostorách kláštera, prová-
zené bohatým občerstvením. Při roz-
hovorech jsme se mohli seznamovat
s lidmi z jiných církví, u našeho stolu
seděla například nová členka farnosti
u Panny Marie Sněžné, která vyprá-
věla o své cestě k víře i o fungo-
vání farnosti, bavily jsme se o tom, co
nás spojuje i co je v našich církvích
jiné (například možnost účastnit se
každodenních bohoslužeb v ŘKC, na-
opak intenzivnější neformální setká-
vání v naší církvi).

Jana Šarounová
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nou vůli, když může jednat sám ze
sebe a za sebe, když není zvyklý je-
nom poslouchat – tedy jenom plnit, co
mu kdo nakázal. Podmínkou skutečné
poslušnosti je samostatnost. Bez ní
posloucháme jenom z donucení – pod
dohledem, nebo pod hrozbou nějaké
sankce.
K tomu, aby člověk opravdu při-

jímal příkazy, dbal napomenutí a po-
slouchal rady a domluvy, si musí být
vědom sám sebe, musí střízlivě poznat
vlastní meze. Teprve potom je totiž
může vnímat jako pomoc a životodár-
nou korekci a nejen jako útok, ome-
zení nebo ponižující poručníkování.
Na domluvy bývají nejvíc alergičtí
dospívající, kteří si svojí samostat-
ností nejsou jisti a zápasí o ni. Aby je
člověk s vděčností vítal, je nutné do-
spět, udělat zkušenost s vlastní omyl-
ností. Pak teprve může nahlédnout,
že uzavřenost, která si chce vysta-
čit jenom s tím, co zná, je hloupá,
vede na scestí a do záhuby, a že ote-
vřenost vůči domluvám a kritice jeho
vážnost nesnižuje, ale naopak potvr-
zuje (13,18). Může v nich objevit něco
vzácného (25,12) a může dokonce po-
znat, že jsou projevem zájmu a lásky
(27,6).

Obklopit se jenom těmi, kdo nám
přizvukují a přikyvují, je sice snazší
a pohodlnější, ale podle Přísloví je to
hloupé a zhoubné. Kdo to dělá, jedná
pošetile. Neváží si vlastního života.
Zabloudí a připravuje se tak o to, co
by ho z jeho omylů mohlo vyvést a

vyléčit. „Kdo zatvrdí šíji proti do-
mluvám, bude nenadále rozdrcen a ni-
kdo ho nezhojí,ÿ četli jsme v prvním
verši jedenadvacáté kapitoly.

Žvanění, nebo plodný rozhovor?

Kdo pohrdá slovem, přivádí se zkrátka
podle Přísloví do záhuby. To mi při-
pomnělo jeden předvolební slogan,
který zní na první poslech sympa-
ticky a mnoho lidí na něj také na-
letělo, totiž „Neblábolíme, makámeÿ.
Zní jako protiklad prázdného žvanění,
při kterém ale skutek utek. Jenomže
když se nad ním víc zamyslíte, tak
je to právě projev toho pohrdání slo-
vem. Jakoby o tom, co děláme, ne-
bylo vůbec třeba mluvit. Je to spíš
výraz těch, kdo si jenom chtějí vést
svou a nevidí žádnou potřebu o tom
s kýmkoli diskutovat. Je to vlastně ve-
lice podobné tomu, když se komunisté
bránili kritickým hlasům a ospravedl-
ňovali zásahy proti nim tím, že je
třeba především klid na práci. A po-
dobný argument se pak ozval i z úst
posledních dvou prezidentů.

Přísloví ale naopak říká: „Plány
selžou bez společné porady, kdežto při
množství rádců se uskuteční.ÿ (15,22)
nebo: „Úmysly se zajišťují poradouÿ
(20.18) Rozhovor, včetně kritických
hlasů, není protikladem ani překáž-
kou jednání, ale jeho nezbytným před-
pokladem, nemá-li dopadnout špatné,
nemá-li v něm přijít ke slovu pouze
naše omezenost.
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Jakkoli může být diskuse náročná
a jistě má také svoje úskalí a vady,
měli bychom se mít vždycky na po-
zoru před každou tendencí, která se
jí snaží omezit nebo obejít. Řešením
není nahradit ji pouhou akčností. Ta
může být stejně slepá a zavádějící,
jako když si člověk vede pořád svou
a žádných domluv si nevšímá. K dob-
rému řešení může přispět jen kulti-
vace rozhovoru tak, jak o tom kniha
Přísloví mluví – aby jeden druhému
skutečně naslouchal, aby v kritice ne-
viděl jenom útok, ale pomoc, aby bral
názor druhého opravdu v úvahu a
aby si přitom byl vědom své omyl-
nosti. Označovat obecně třeba parla-
ment za „žvanírnuÿ je velice nebez-
pečné. A příznačné je, že to většinou
dělají právě ti, kdo nic kritického při-
jmout nedovedou a trestům se vyhý-
bají.
Kniha Přísloví samozřejmě ví i

o tom, že domlouvání má svoje meze.
I když ujišťuje, že má větší účinnost
než represe – například: „Pohrůžka
zapůsobí na moudrého víc než na hlu-
páka sto ranÿ, konstatuje také, že
je v některých případech veškeré do-
mlouvání marné a není radno se do
něj pouštět: „Nedomlouvej hlupákovi,
neboť pohrdne tvou prozíravou řečí.ÿ
(23,9)

I rozhovor, aby měl smysl, má ur-
čité předpoklady. O jednom jsme už
mluvili. Je jím svoboda. Tím druhým
je moudrost, která ovšem v biblickém
pohledu nesouvisí ani tolik s inteli-
gencí, jako právě s tou otevřeností a
pokorou, o níž už byla řeč. Pokud na-
razíme na někoho, kdo si myslí, že
ví všechno nejlíp a nikdo mu nemá
co povídat, je asi každá snaha o do-
mluvu zbytečná. Jsou asi situace, kdy
nic jiného než represe nepomůže. Pří-
sloví ovšem zároveň jasně varuje před
domněním, že by násilí bylo řeše-
ním. Říká: „Kdybys pošetilce roztloukl
v hmoždíři na padrť tloukem, pošeti-
lost z něho nedostaneš.ÿ (27,22)
A tak ačkoli Přísloví použití hole

připouští, měli bychom je číst v kon-
textu celého Písma, které na násilí ne-
spoléhá, varuje – jako třeba 37. žalm
– před tím, aby se k němu člověk
třeba i pocitem bezmoci nechal strh-
nout a v důvěře v moc Boží lásky
zve k tomu, abychom zlo přemáhali
dobrem. Důvěra nemusí všechno vy-
řešit a každého přesvědčit. Může ně-
které věci přenechat Bohu. Důležitější
než vymýtit všechnu hloupost je sám
jí nepropadnout a nepovažovat se za
toho, kdo může druhým jenom udělo-
vat rady, mluvit jim do života a mis-
trovat celý svět.
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Vzpomínka na Věru Mandíkovou

Věra Mandíková by 28. února
oslavila 85. narozeniny. Někteří z vás
jste ji znali, ale mnozí možná ne,
protože byla na první pohled docela
nenápadná. Na druhý, bližší pohled
ovšem každého upoutala svým úsmě-
vem, kterým nikdy nešetřila. Byla
pravidelnou účastnicí vinohradských
bohoslužeb. Do sborového sálu na
„pokostelovouÿ kávu přišla málokdy,
vlastně si nevzpomínám, jestli vů-
bec někdy. Přitom mnohokrát v po-
sledních letech to byla její zásluha,
že káva a občerstvení byly připra-
veny! Když jsme měli rodinnou ne-
děli, přinášela ráno ještě teplou bá-
bovku. Obětavě pomáhala, kde bylo
potřeba.

Po bohoslužbách spěchávala
domů za svým nemocným manželem,
aby mu uvařila oběd. Od doby, co
se stala vdovou, spěchala též, pro-
tože na oběd zvala buď dceru Magdu
s mužem, nebo vnučku s rodinou či
vnuka s přítelkyní, někdy i všechny
najednou. . .

Manďa, Mandička, jak jí říkaly
kolegyně z Obchůdku jednoho světa,
byla neuvěřitelně činorodá a praco-
vitá. Obchůdek se stal takřka je-
jím druhým domovem. Když jsem šla
ráno na faru, Manďa už často praco-
vala, vybalovala a popisovala zboží,
uklízela nebo upravovala, aby se v ob-
chodě prodávající i zákazníci cítili
dobře. Dodnes je na některých vý-
robcích zřetelné její úhledné, drobné
písmo. Zásluhou Manďy bylo vždy vše
v obchodě i ve skladu vzorně uklizeno.

Skutečně nechápu, jak to všechno
vaření, pečení, uklízení, hlídání prav-
nučky a práci v Obchůdku mohla stí-
hat. Na Věrušku bylo stoprocentní
spolehnutí. Říkávala, že si váží času
druhých lidí, proto chodila vždy včas.
(Je pro mě vzorem, ale moc se mi to
s tím uklízením a chozením včas ne-
daří. . . )

Když jsem byla na návštěvě v je-
jím bytě v Moravské ulici, cítila jsem
se jako malé děvčátko na návštěvě
u milované babičky. Myslím, že každý
by se tam cítil dobře, nejenom útul-


